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Do Durex e do Post-it aos cabos de 
energia e resinas odontológicas, a 

3M fabrica 55 mil produtos distribuídos 
em cinco grupos de negócios (indústria, 
saúde, segurança e gráficos, eletrônicos e 
energia, e consumo), com foco em cerca 
de 50 mercados. Consolidado nos idos 
de 1950, o legado de inovação da marca 
nascida em 1902 como Minnesota Mi-
ning and Manufacturing Company — daí 
o nome 3M — acabou, porém, se desco-
lando das novas gerações. Há cerca de 
três anos a companhia iniciou um plano 
de rejuvenescimento da marca, para que 
a evolução desta acompanhe a renova-
ção dinâmica de seu portfólio. 

Os produtos lançados pela 3M nos 
últimos cinco anos devem responder 
por 40% do faturamento da empresa até 
2017. No Brasil, essa participação já al-
cança 32% do total das vendas, que em 
2013 devem crescer entre 10% a 13% 
na comparação com os R$ 2,9 bilhões 
apurados em 2012. Há 67 anos no País, 
a 3M fechará 2013 com aporte de US$ 
65 milhões nacionalmente. Desse total,  
US$ 13 milhões foram destinados para 
dobrar a capacidade do centro de inova-
ção da empresa, em Sumaré (SP). 

Mundialmente, a 3M já tem 33% dos 
seus resultados, de US$ 30 bilhões em 
2012, gerados pelas novidades.

A estratégia de aproximação com os 
jovens reinventou o histórico de comu-
nicação da área institucional da 3M, que 
nos próximos meses deixa a Escala para 
trabalhar com a agência A2C, para o por-
tal Inovação, e com a Pólvora, para ações 
nas redes sociais. Hoje, a verba de marke-
ting da área corporativa é estimada em R$ 
5 milhões. O budget para o próximo ano 
ainda não está definido, mas o movimen-
to de valorização da gestão de marcas é 
crescente e tem o endosso do próprio CEO 
mundial da 3M, Inge Thulin, que assumiu 
o cargo em fevereiro de 2012.

Para colar na geração Y
Dona das marcas Durex e Post-it, 3M busca reconhecimento entre os jovens

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

“Percebemos a oportunidade de mos-
trar a sinergia existente entre o espírito ino-
vador, colaborativo, ético e sustentável da 
empresa com os mesmos valores pregados 
pela geração Y”, comenta Luiz Eduardo Se-
rafim, principal executivo de marketing 
corporativo e inovação da 3M do Brasil. 

Testando linguagens
Com o portal Inovação, lançado em 

2010, a 3M abriu espaço para as empre-
sas descreverem seus cases, para os usuá-
rios testarem produtos e para a discussão 
de soluções futuras. 

Em outra iniciativa com desdobramen-
to na internet, entre 2011 e 2012, a 3M pa-
trocinou a companhia Barbixas de Humor 
e inaugurou sua página no Facebook. Na 
época, os vídeos feitos pelo trio de atores, 
que inventavam improvisos com produ-
tos da empresa, somaram em torno de 
718 mil visualizações no YouTube, esti-
mulando ainda o envio, por internautas, 
de 445 ideias de usos improváveis de itens 
da 3M. Também centrada no Facebook, 
veio em 2013 a campanha “Você não ima-
gina”, que convidava o público a criar um 
filme de sua vida para promover valores 
ligados à criatividade, à inovação e ao 
aprendizado constante. Os 7,2 mil filmes 
montados pelos usuários alcançaram 290 
mil views, enchendo a página da marca 
no Facebook com 258 mil fãs. 

“Passamos a utilizar uma linguagem 
nunca antes experimentada pela em-
presa. Foi uma quebra de paradigma”, 
confirma Serafim. Segundo ele, pesqui-
sas da 3M mostram que hoje são as fitas 
adesivas as principais responsáveis pelo 
reconhecimento da empresa. “Mas que-
remos ir além e fixar o conceito de ino-
vação entre os jovens”, insiste. 

O movimento tem o Senai e Endea-
vor como parceiros, além de aliados vin-
dos também do universo acadêmico. 
Em dezembro, começa um projeto na 

da economia criativa. O objetivo é falar 
sobre a concepção das ideias e como 
é possível empreendê-las. Mackenzie, 
Belas Artes, Universidade de São Paulo, 
Unicamp, Universidade Federal de São 
Carlos e Fundação Getulio Vargas já es-
tão entre as prioridades da 3M ao lado 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
e Fundação Armando Álvares Penteado, 
que devem se juntar ao grupo em 2014. 

Arte digital
Algumas dessas instituições ganha-

ram um totem inusitado para divulgar 
a IV Mostra 3M de Arte Digital, que es-
treou em 9 de outubro no Instituto Tomie 
Ohtake, em São Paulo. A peça traz uma 
tela com o vídeo do evento parcialmen-
te imersa no líquido Novec da 3M, subs-
tância que combate incêndios sem des-
truir os aparelhos. 

Com o tema “Ficção radical”, o even-
to fica em cartaz até o dia 13 de novem-
bro, com curadoria da artista midiáti-
ca Gisele Domschke, além de outros 20 
profissionais. Juntas, as quatro edições 
do evento totalizam um aporte de quase  
R$ 2,5 milhões e público de 85 mil 
pessoas.  O Prêmio de Estudantes Uni-
versitários também reforça o novo posi-
cionamento da 3M. Realizada há cinco 
anos por meio do Instituto de Inovação 
Social da companhia, a disputa prevê um 
prêmio de R$ 30 mil para que o vencedor 
possa, sob a supervisão da 3M, colocar 
em prática seu projeto, que deve estar li-
gado à tecnologias de construções sus-
tentáveis, de reciclagem ou ainda à ou-
tras áreas capazes de impactar positiva-
mente o meio ambiente e a sociedade.  

Escola São Paulo, que pretende montar 
uma grade de palestras para 2014 com 
representantes das mais diversas áreas 

Luiz Eduardo Serafim, da 3M: vendas no 
Brasil em 2013 passarão dos R$ 3 bilhões
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 29, 21 out. 2013.
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